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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 6 ΤΗΣ  ΑΠΟ  30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
 
 

 

ΘΕΜΑ 1ο  
Εισήγηση στο Δ.Σ. για τον καθορισμό συνολικού αριθμού αδειών 
εγκατάστασης εκδιδομένων προσώπων στον Δήμο μας. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 

Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. τον προσδιορισμό μηδενικού αριθμού  αδειών 
οίκων ανοχής στον Δήμο μας, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 48/2015, 29/2015 και 
27/2015 Αποφάσεις Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και 
Ισθμίας αντίστοιχα, καθώς και την υπ’ αριθμ. 11/2015 Απόφαση Τ.Κ. Πισίων. 

 

ΘΕΜΑ 2ο  
Εισήγηση στο Δ.Σ. περί επιβολής ή μη τέλους καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 

Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. την επιβολή τέλους καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου, σύμφωνα με την 
από 3/8/2015 εισήγηση της οικείας Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου και τις 
υπ’ αριθμ. 45/2015, 27/2015 και 28/2015 Αποφάσεις Δ.Κ. Λουτρακίου - 
Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας αντίστοιχα, καθώς και την υπ’ αριθμ. 
10/2015 Απόφαση Τ.Κ. Πισίων. 

 
ΘΕΜΑ 3ο  
Εισήγηση στο Δ.Σ. για κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15 

Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. την κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 
(ΤΣΔ) Αποβλήτων  στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και 
συγκεκριμένα: 
α) Την συγκρότηση πενταμελούς ομάδας έργου για την κατάρτιση του Τοπικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου μας, η οποία να αποτελείται από δύο 
(2) δημοτικούς υπαλλήλους, και συγκεκριμένα έναν από τη Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας κι 
έναν από τη Δ/νση Περιβάλλοντος, και από τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους, εκ των 
οποίων ο ένας θα προέρχεται από τη μειοψηφία η οποία και θα τον προτείνει. 



β) Τον καθορισμό ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος, που θα δίνει τη δυνατότητα για 
πραγματική διαβούλευση και ολοκλήρωση της σύνταξης του ΤΣΔΑ αλλά και σύντομου 
προκειμένου άμεσα να έχει ο Δήμος εγκεκριμένο ΤΣΔΑ τόσο για την ενσωμάτωσή του 
στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, όσο και για την εκπλήρωση της απαραίτητης 
προϋπόθεσης για υποβολή πρότασης και οριστικής ένταξης έργων διαχείρισης 
απορριμμάτων στο νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θα εξασφαλιστεί με τον ορισμό προθεσμιών 
για την ολοκλήρωση της κάθε διαδικασίας που προβλέπεται έως την οριστική έγκριση 
του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου από το οικείο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
γ) Τον ορισμό διεξαγωγής διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία θα περιλαμβάνει:  
-ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και ενδεχομένως στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου, για τη διάγνωση τυχόν προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων από 
φορείς, οργανώσεις και πολίτες εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 
ανάρτησή της,  
-ακολούθως άμεση ολοκλήρωση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του 
Δήμου από την αρμόδια ομάδα έργου και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και 
διαβίβασή του στα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου για διατύπωση απόψεων εντός 
ορισμένης προθεσμίας, καθώς και στην οικεία Επιτροπή Διαβούλευσης για τη 
διατύπωση των απόψεών της. 
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας διαβούλευσης κι αφού ληφθούν 
υπόψη τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις των αρμόδιων φορέων, το Τοπικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου, θα τεθεί προς οριστική έγκριση από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.  
δ)Τη διερεύνηση της δυνατότητας διαδημοτικής συνεργασίας με τους Δήμους 
Κορινθίων  και Νεμέας 
 

 

ΘΕΜΑ 4ο  
Εισήγηση στο Δ.Σ. για χωροθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων στο 
Λουτράκι. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16 

Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. τη χωροθέτηση δώδεκα (12) υπόγειων κάδων 

απορριμμάτων στο Λουτράκι, σύμφωνα με την από 22/10/2015 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου, στις κάτωθι θέσεις: 

 

α/α Θέση Ποσότητα 

1 Ελ. Βενιζέλου (Ουζερί) 1 

2 Πλατεία 25ης Μαρτίου 1 

3 Ελ. Βενιζέλου & Μιαούλη 1 

4 Ελ. Βενιζέλου & Ήρας 1 

5 Ελ. Βενιζέλου (ΚΕΠ) 1 

6 Ελ. Βενιζέλου 51 1 

7 Ελ. Βενιζέλου & Μ. Αλεξάνδρου 1 

8 Εθνικής Αντιστάσεως & Πέιν 1 

9 Ελ. Βενιζέλου 56 1 

10 Ελ. Βενιζέλου 68 1 

11 Εθνικής Αντιστάσεως & Λ. Κατσώνη 1 

12 Αγ. Ιωάννου 9-11 1 

 

 
ΘΕΜΑ 5ο  
Εισήγηση στο Δ.Σ. επί πρότασης τροποποίησης σχεδίου πόλεως Λουτρακίου 
στα Ο.Τ. 270 (Κ.Φ.), 268 & 271, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 233/2014 Απόφασης 
Πρωτοδικείου Κορίνθου (στην ιδιοκτησία Ιωάννη και Χριστίνας Δρίτσα) 



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 17 

Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως 
Λουτρακίου στα Ο.Τ. 270 (Κ.Φ.), 268 & 271, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 233/2014 
Απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου, στην ιδιοκτησία Ιωάννη και Χριστίνας 
Δρίτσα, σύμφωνα με την από 15/10/2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας 
του Δήμου, ως ακολούθως: 
1) Με αποχαρακτηρισμό τμήματος της εν λόγω ιδιοκτησίας από κοινόχρηστο 

χώρο και την ένταξη της σε νέο Ο.Τ. 270 Α με κορυφές Ο.Τ. 270 Α/Τ1-Τ2-
Τ3-Τ4-Τ5-Τ6-Τ7 σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 

 2) Με αποχαρακτηρισμό τμήματος της εν λόγω ιδιοκτησίας από Κ.Φ. χώρο  
και την ένταξη της σε νέο Ο.Τ. 270 Α  με κορυφές Ο.Τ. 270 Α/Τ1-Τ2-Τ3-
Τ4-Τ5-Τ6-Τ7 σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο            

3)  Με αποχαρακτηρισμό τμήματος του ισχύοντος ΚΦ χώρου και την ένταξη 
του σε νέο ΚΧ χώρο (ΚΧ 270Γ) με κορυφές  ΚΧ270Γ/Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5 
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο     

4) Με αποχαρακτηρισμό τμήματος κοινοχρήστου χώρου και την ένταξη του 
στον ΚΦ χώρο (χώρος εκκλησίας ) έτσι ώστε ο ΚΦ χώρος  να ορίζεται από 
τις κορυφές ΚΦ270/Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ6-Τ7-Τ8 σύμφωνα με το συνημμένο 
σχέδιο 

5)  Με τη  δημιουργία νέου Ο.Τ. (270 Β)  υπό τα στοιχεία ΟΤ270Β/Τ1-Τ2-Τ3-
Τ4-  Τ5 σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο  

6)  Με τροποποίηση του ΟΤ 271 ως προς τις κορυφές του υπό τα στοιχεία 
ΟΤ271/Τ1 και  ΟΤ 271/Τ2 σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο  

7)   Με τροποποίηση του ΟΤ 268 ως προς τις κορυφές του υπό τα στοιχεία 
ΟΤ268/Τ1 και ΟΤ 268/Τ2 σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο  

8)   Με δημιουργία 2 πεζόδρομων ανάμεσα στα ΟΤ 268 και ΟΤ 270Β και ΟΤ 
270Β και ΟΤ271 σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.  

9)   Με επιβολή εισφοράς σε γη κατά την παρ. 2 του αρθ. 20 του Ν. 
2508/1997, συνολικής έκτασης 149,52 τ.μ., σε θέση η οποία 
απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο. 

Για τα  τμήματα της ιδιοκτησίας των Ιωάννη Δρίτσα του Ιωάννη και Χριστίνας 
Δρίτσα του Ιωάννη, τα οποία βρίσκονται στα Ο.Τ. 270 Α και Ο.Τ. 270 Β, να 
ισχύουν οι όροι δόμησης της όμορης περιοχής (τομέας Α του Π.Δ. της 25ης 
.6.1979 -ΦΕΚ 367/Δ/9.7.1979- περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου 
Λουτρακίου Περαχώρας (Κορινθίας)) και  επιτρεπόμενη χρήση γης σύμφωνη 
με τα οριζόμενα στην πολεοδομική ενότητα 5 Γ.Π.Σ. Λουτρακίου (Γενική 
Κατοικία απόφαση 9037/30-6-2002 ΦΕΚ 616Δ/26-07-2002) . 

 
ΘΕΜΑ 6ο  
Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στον ΤΣΑΝΤΙΛΑ Αθανάσιο θέσης 
στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως στο Λουτράκι, κατόπιν 
αιτήματος. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18 

Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. τη χορήγηση στον κ. ΤΣΑΝΤΙΛΑ Αθανάσιο, 
κατόπιν αιτήματός του, θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στο Λουτράκι και 
συγκεκριμένα επί των οδών Εθν. Αντιστάσεως & Ιάσονος (πλησίον της θέσης 
των κάδων απορριμμάτων), σύμφωνα με την από 17/7/2015 εισήγηση της 
Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου μας.   

 
ΘΕΜΑ 7ο  
Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στον ΜΗΤΡΑΚΟ Κων/νο θέσης 
στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Υψηλάντου 36 στο Λουτράκι, κατόπιν 
αιτήματος. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 

Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. τη χορήγηση στον κ. ΜΗΤΡΑΚΟ Κων/νο, 
κατόπιν αιτήματός του, θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στο Λουτράκι και 



συγκεκριμένα επί της οδού Υψηλάντου 36, έμπροσθεν της οικίας του, 
σύμφωνα με την από 24/9/2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του 
Δήμου μας.   

 
ΘΕΜΑ 8ο  
Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στη ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων 
δύο (2) θέσεων στάθμευσης επί της οδού Σολωμού στο Λουτράκι, κατόπιν 
αιτήματος. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 

Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. τη χορήγηση στη ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. 
Θεοδώρων, κατόπιν αιτήματός της, δύο (2) θέσεων στάθμευσης επί της οδού 
Σολωμού στο Λουτράκι και συγκεκριμένα στη δεξιά πλευρά αυτής, όπως 
εμφαίνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα, προς εξυπηρέτηση των αναγκών της, 
σύμφωνα με την από 7/9/2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου 
μας.    

 
ΘΕΜΑ 9ο  
Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στη Θεοδώρου Αγγελική θέσης 
στάθμευσης επί της οδού Δ. Μάτση 7 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21 

Ομόφωνα εισηγείται στο Δ.Σ. τη χορήγηση στην κα Θεοδώρου Αγγελική  - 
Δ/ντρια Κ.Υ. Λουτρακίου, κατόπιν αιτήματός της, μίας (1) θέσης στάθμευσης 
επί της οδού Δ. Μάτση 7 στο Λουτράκι, έμπροσθεν της οικίας της, σύμφωνα 
με την από 7/9/2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου μας.    
 
 

Ο παρών πίνακας α)να αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων του 

Δήμου, β) να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου γ)να αποσταλεί στον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. και δ)να αποσταλεί στις Δημοτικές Κοινότητες και στην 

Τοπική Κοινότητα.  

 

 
Λουτράκι 2/11/2015                                            Λουτράκι 2/11/2015 
Ο τοιχοκολλήσας                                                Η  Γραμματέας Ε.Π.Ζ. 
 
 
 

   ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ Δημήτριος                                   ΣΚΑΖΑ Αναστασία 

 
 
 
 
 


